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258/1995 Sb. 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne 9. srpna 1995, 
 

kterým se provádí ob čanský zákoník 
 

Změna: 174/2009 Sb. 
  
 Vláda na řizuje k provedení ob čanského zákoníku: 
 

§ 1 
 

Odpovědnost za škodu zp ůsobenou na vnesených nebo odložených v ěcech 
 

(k § 434 odst. 1) 
 

 Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen  do výše 5000 K č. 
  

§ 2 
 

Pr ůměrný výd ělek 
 

(k § 445, 446, § 447 odst. 1 a § 448 odst. 2) 
 

 (1) Pr ůměrným výd ělkem se rozumí pr ůměrný výd ělek zjiš ťovaný podle zvláštního zákona 1) 
pro pracovn ěprávní ú čely. 
  
 (2) Nelze-li pr ůměrný výd ělek ur čit podle odstavce 1, vychází se p ři jeho ur čení z 
okolností jednotlivého p řípadu, zejména z da ňového p řiznání. 
  

§ 3 
 

Přiměřené náklady spojené s poh řbem 
 

(k § 449 odst. 2) 
 

 P řiměřené náklady spojené s poh řbem se ur čí podle pracovn ěprávních p ředpis ů o odpov ědnosti 
za škodu p ři pracovních úrazech a nemocech z povolání; to plat í i o výši náhrady náklad ů na 
zřízení pomníku nebo desky. 2) 
  

§ 4 
 

Věc v ětší hodnoty 
 

(k § 656 odst. 2) 
 

 V ěcí v ětší hodnoty je v ěc, jejíž cena ke dni uzav ření smlouvy o oprav ě nebo úprav ě v ěci 
přesahuje částku 3000 K č. 
  

§ 5 
 

Drobné opravy bytu 
 

(k § 687 odst. 3) 
 

 (1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeh o vnit řního vybavení, pokud je toto 
vybavení sou částí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to p odle v ěcného vymezení nebo podle 
výše nákladu. 
  
 (2) Podle v ěcného vymezení se za drobné opravy považují tyto op ravy a vým ěny: 
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a vým ěny prah ů a lišt, 
  
b) opravy jednotlivých částí oken a dve ří a jejich sou částí a vým ěny zámk ů, kování, klik, rolet a 
žaluzií, 



  
c) vým ěny elektrických koncových za řízení a rozvodných za řízení, zejména vypína čů, zásuvek, 
jisti čů, zvonk ů, domácích telefon ů, zásuvek rozvod ů datových sítí, signál ů analogového i 
digitálního televizního vysílání a vým ěny zdroj ů sv ětla v osv ětlovacích t ělesech, 
  
d) vým ěny uzavíracích ventil ů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzáv ěru pro byt, 
  
e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, vý měny sifon ů a lapa čů tuku, 
  
f) opravy indikátor ů vytáp ění a opravy a certifikace bytových vodom ěr ů teplé a studené vody. 
  
 (3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodov odních výtok ů, zápachových uzáv ěrek, 
odsava čů par, digesto ří, mísicích baterií, sprch, oh říva čů vody, bidet ů, umyvadel, van, výlevek, 
dřezů, splachova čů, kuchy ňských sporák ů, pe čicích trub, va ři čů, infrazá ři čů, kuchy ňských linek, 
vestav ěných a p řistav ěných sk říní. U za řízení pro vytáp ění se za drobné opravy považují opravy 
kamen na tuhá paliva, plyn a elekt řinu, kotl ů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva , 
včetn ě uzavíracích a regula čních armatur a ovládacích termostat ů etážového topení; nepovažují se 
však za n ě opravy radiátor ů a rozvod ů úst ředního vytáp ění. 
  
 (4) Za drobné opravy se považují rovn ěž vým ěny drobných sou částí p ředmět ů uvedených v 
odstavci 3. 
  
 (5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považuj í další opravy bytu a jeho vybavení a 
výměny sou částí jednotlivých p ředmět ů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích  2 a 3, 
jestliže náklad na jednu opravu nep řesáhne částku 500 K č. Provádí-li se na téže v ěci n ěkolik 
oprav, které spolu souvisejí a časov ě na sebe navazují, je rozhodující sou čet náklad ů na 
související opravy. Náklady na dopravu a jiné nákla dy spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v 
daňovém dokladu o provedení opravy, se do náklad ů na tuto opravu nezapo čítávají, jsou však 
sou částí ro čního limitu podle odstavce 6. 
  
 (6) Sou čet náklad ů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí  p řesáhnout částku 70 
Kč/m 2 podlahové plochy bytu za kalendá řní rok, v četn ě náklad ů na dopravu a jiných náklad ů 
spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v da ňovém dokladu o provedení opravy. 
  
 (7) Podlahovou plochou bytu se pro ú čely tohoto na řízení rozumí sou čet podlahových ploch 
bytu a jeho p říslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány vý hradn ě nájemcem bytu; podlahová 
plocha sklep ů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balko nů, lodžií a teras se zapo čítává 
pouze jednou polovinou. 
  

§ 6 
 

Náklady spojené s b ěžnou údržbou bytu 
 

(k § 687 odst. 3) 
 

 Náklady spojené s b ěžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čišt ění bytu, které se 
provád ějí obvykle p ři delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné  prohlídky a čišt ění 
předmět ů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospot řebi čů apod.), malování v četn ě opravy omítek, 
tapetování a čišt ění podlah v četn ě podlahových krytin, obklad ů st ěn, čišt ění zanesených odpad ů až 
ke svislým rozvod ům a vnit řní nát ěry. 
  

§ 7 
 

 Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provád ějí n ěkterá 
ustanovení ob čanského zákoníku, ve zn ění vyhlášky č. 32/1965 Sb., vyhlášky č. 183/1982 Sb. a 
nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 
  

§ 8 
 

 Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem vyhlášení. 
 

Předseda vlády: 
 

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r. 
 

Ministr spravedlnosti: 
 

JUDr. Novák v. r. 
 

Ministr hospodá řství: 
 



Doc. Ing. Dyba CSc. v. r. 
 

____________________ 
  
1) § 275 zákoníku práce. 
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzd ě, odm ěně za pracovní pohotovost a o pr ůměrném výd ělku, ve zn ění zákona č. 
74/1994 Sb. 
  
2) § 37 na řízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a n ěkteré další zákony.  


